
Följ anvisningarna i dokumentet noggrant. Om du inte gör det kan utrustningen skadas och garantin påverkas.

Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Verktyg som behövs

• Använd det verktyg som följer med, en stjärnskruvmejsel nr 2 eller torxmejsel nr 8 beroende på vilken typ av
skruvar som använts. Anm: Torxskruvar är stjärnformiga (se bilden nedan).

Torxskruv

• Skruvbricka eller motsvarande för att hålla skruvarna.

Delens placering
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Viktigt att veta

1. På en del iMac G5-modeller sitter fläkten fast med silverfärgade torxskruvar. På andra iMac G5-modeller sitter
den fast med mässingsfärgade stjärnskruvar av storlek två. Använd något av de medföljande verktygen för att
lossa fläktskruvarna.

2. Undvik urladdningar av statisk elektricitet när du arbetar med datorn. Nedan beskrivs hur du kan undvika sta-
tisk elektricitet.

3. Undvik att ha drycker och andra vätskor i närheten av iMac när du arbetar med den.
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Öppna datorn

1. Stäng av datorn genom att välja Stäng av från Apple-menyn.

2. Koppla ur alla kablar och dra ut nätsladden ur datorn.

3. Lägg en mjuk, ren handduk eller trasa på ett bord eller annan yta. Håll i datorns sidor och lägg försiktigt ner
datorn med bildskärmen neråt (se bilden).
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4. Leta reda på de tre skruvarna som ringats in på bilden nedan. Du hittar den mellersta skruven i höljet genom
att lyfta på metallstödet. Anm: Skruvarna sitter fast. De är en del av bildskärmen/ramen och kan inte tas bort.

Lossa de tre fasthållande skruvarna med det medföljande verktyget eller en stjärnskruvmejsel av storlek 2.
Anm: Vrid skruvarna moturs tills det inte går att vrida dem längre. Försök inte vrida dem längre med
våld.

5. Håll baksidan i metallstativet, luta höljet uppåt och lyft bort det från datorn. Lägg baksidan åt sidan.
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Ta bort de övre fläktarna

1. Viktigt: Undvik statisk elektricitet. Ladda ur all statisk elektricitet genom att röra vid en metallyta (se bilden)
på datorns insida.

Varning: Ladda alltid ur statisk elektricitet innan du rör vid några delar eller installerar kompo-
nenter inuti datorn. För att undvika alstring av statisk elektricitet, bör du inte gå runt i rummet
innan du har installerat klart delen och stängt datorn.
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2. Leta reda på fläktkanalen intill hårddisken och fläkten. Använd det verktyg som följde med (torx- eller stjärn-
skruvmejsel) och lossa de två fläktskruvarna. Lyft av fläktkanalen från kortet.

3. Använd det verktyg som följde med, ta bort de två skruvarna som håller fast bildskärmskabeln vid logikkortet
och lossa bildskärmskabeln från metallklämmorna.
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4. Använd det verktyg som följde med (torx- eller stjärnskruvmejsel) och lossa de två fläktskruvarna. Anm: Du
behöver inte ta ur skruvarna ur gummihylsorna för att ta bort fläkten. Det räcker att du lossar skruvarna.

5. Koppla loss fläktkabeln från kontakten på logikkortet. Dra i den svarta kabelkontakten, inte i kablarna. Lyft ut
fläkten ur datorn.
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6. Tryck ut fläktskruvarna ur skyddshylsorna med hjälp av en skruvmejsel, och lägg dem åt sidan. Använd dessa
skruvar för ersättningsfläkten.

7. Gå till nästa steg för att ta bort den andra fläkten

8. Använd det verktyg som följde med (torx- eller stjärnskruvmejsel) och lossa de två fläktskruvarna. Anm: Du
behöver inte ta ur skruvarna ur gummihylsorna för att ta bort fläkten. Det räcker att du lossar skruvarna.
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9. Koppla loss fläktkabeln från kontakten på logikkortet. Dra i den svarta kabelkontakten, inte i kabeln.

10. Lyft ut fläkten ur datorn.

11. Ta ut skruvarna ur fläktens skyddshylsor. Tryck ut fläktskruvarna ur skyddshylsorna med hjälp av en skruvme-
jsel, och lägg dem åt sidan. Använd dessa skruvar för ersättningsfläkten.
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Ersätta fläktarna

1. Ta ut ersättningsfläktarna från deras förpackningar.

2. Anslut fläktkabeln till logikkortet. Dra kabeln under den svarta kabeln (se bilden). Anm: Fläktkablarnas kon-
takter kan bara anslutas på ett sätt. Tryck inte för hårt för då riskerar du att böja stiften eller skada kontakter-
na.

3. Sätt in de två skruvarna i skyddshylsorna på ersättningsfläkten och dra åt dem.
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4. Leta reda på den andra ersättningsfläkten. Dra fläktkabeln runt sidan på den fläkt du just satt in. Anslut fläktka-
beln till logikkortet.

5. Sätt in de två skruvarna i skyddshylsorna på fläkten. Sänk ner fläkten i datorn och se till att nederdelen av fläk-
ten stoppas in under logikkortet. Dra åt de två fläktskruvarna.
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6. Använd det verktyg som följde med och sätt tillbaka de två skruvarna som håller fast bildskärmskabeln vid
logikkortet. Stoppa in bildskärmskabeln under metallklämmorna.

7. Sätt tillbaka fläktkanalen och de fläktkanalens två skruvar.
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Stänga datorn

1. Sätt tillbaka baksidan så att kortplatserna högst upp på baksidan passas in i flikarna på bildskärmens hölje.

2. Sänk ner och tryck baksidan på plats tills den sitter ordentligt fast på datorn.
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3. Dra åt de tre skruvarna som håller fast baksidan genom att vrida dem medurs. Dra inte åt skruvarna för hårt.

4. Anslut nätsladden när datorn ligger med skärmen nedåt och ställ sedan datorn upprätt. Slå på datorn.
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